
Posicionament ERC Roses Ple ordinari 28/09/2015 

Punt 1:
Aprovació d'actes de sessions plenàries anteriors.
Aprovat.

Punt 2: 
Informació de l'Alcaldia.

Punt 3  
APROVAR EL CONVENI PER FORMAR PART DEL PROJECTE “A PUNT 
DE LLEGIR” DURANT EL PERÍODE 2014-2016

Posicionament d’ERC: a favor

Explicació del posicionament:
Nosaltres votarem a favor de l’aprovació de la subscripció en aquest conveni 
que ja funciona des de fa un curs escolar. La direcció de la biblioteca de 
Roses en fa molt bones valoracions, sobretot per la relació que s’estableix 
entre les escoles, les famílies, les biblioteques que formen part del conjunt 
Bibliotecae, el departament d’ensenyament, la Diputació i el Consell 
Comarcal.  
L’objectiu d’aquest projecte, fomentar el gust per la lectura, és molt positiu 
per al desenvolupament integral dels alumnes, adquirir hàbits lectors, 
engrescar i explorar les preferències lectores de cadascú. Per acabar, agraïr 
la feina que fan els professionals de les biblioteques implicades que són les 
principals impulsores d’aquest projecte. 
S'APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
Punt 4  
APROVAR EL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE LA PRESTACIÓ 
DELS SERVEIS MÍNIMS DE SALUT PÚBLICA DE COMPETÈNCIA 
MUNICIPAL ENTRE EL DEPARTAMENT DE SALUT I L’AJUNTAMENT DE 
ROSES 

Posicionament d’ERC: a favor 

Explicació del posicionament: 
Ens semblen correctes les condicions del conveni. Nomès apuntar que en 
l’expedient hem pogut veure les activitats incloses en els serveis mínims del 
conveni que en el punt 5, referent a Educació sanitària en l’àmbit de la 



protecció de la salut, només es durà a terme si és a petició de part. Entenem 
que l’Ajuntament ha de fer aquesta petició i ens agradaria que així fos, ja que 
és una de les eines i activitat de prevenció. 
S'APROVA PER UNANIMITAT. 

Punt 5  
APROVAR EL DOCUMENT ANOMENAT “MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 
6 DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE ROSES, EN 
L’ÀMBIT DEL MAS DE LES FIGUERES DE ROSES, A L’AVINGUDA DE 
RHODE 209-211” 

Posicionament d’ERC: a favor 

Explicació del posicionament: 
Evidentment, votarem a favor del document que permet que el propietari del 
Mas de les figueres cedeixi uns 2.000m2 de terreny a l’ajuntament perquè 
pugui fer-hi jardins públics que connecti l’avinguda de Rhode amb el Carrer 
Pescadors. Creiem que serà tot un luxe poder tenir un espai com aquest a 
primera línia de mar.  
S'APROVA PER UNANIMITAT. 

  
Punt 6  
MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS DE CDC, ERC, PSC, PP, GDP, C’s I 
UMdC DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA 
DELS CONFLICTES ARMATS DE LA MEDITERRÀNIA 

Posicionament d’ERC: a favor 

Explicació del posicionament: 
Abans de votar aquesta moció considerem que, com a ciutadans europeus i 
regidors d’una ciutat europea, cal fer una sèrie de referències en aquest 
sentit. 
En els últims anys, les polítiques neoliberals i austricídes de la Unió Europea 
han anat esmicolant tot el sistema de protecció social i d’estat del benestar 
que la Unió havia anat construint des de la seva fundació. De fet, aquest 
sistema, que permetia crear a Europa un espai de qualitat de vida, protecció 
de les persones i progrés econòmic i social, era un dels seus objectius 
fundacionals. La deriva de l’austericisme salvatge dels últims anys ha estat 
impulsada per una cessió de poder a institucions no democràtiques com el 
banc central Europeu o el Fons Monetari Internacional, però també ha estat 
sostinguda sobre l’acceptació d’una gran part de l’opinió pública del fet que 
és tolerable permetre la creació de bosses de pobresa extrema i exclusió 



social a les nostres ciutats. Sense aquesta acceptació submisa dels 
ciutadans, aquestes polítiques no haguessin estat possibles. 
Ara, l’arribada de milers de refugiats en condicions deplorables a les costes 
europees i les imatges esgarrifoses de cadàvers de nens a la sorra han 
despertat en el fons de les ànimes dels ciutadans la veu de la consciència 
que feia temps que dormia. Tots hem sentit dins nostre la necessitat de 
reclamar a les nostres institucions que facin alguna cosa, que actuïn per 
intentar solucionar-ho. Tots els que som regidors, de ben segur que hem 
percebut aquesta sensació entre molts ciutadans. Davant d’això, les 
modestes institucions com aquest ajuntament es veuen obligades actuar, 
però el més important és que també s’hi veuen obligades les institucions 
estatals i europees. 
Evidentment, votarem a favor de la moció perquè és un imperatiu moral fer 
tot el que modestament puguem per tal de combatre aquesta injustícia, però 
també perquè tots els ciutadans aprofitin aquest fet per a reflexionar sobre 
fins a quin punt volen acceptar les injustícies del seu voltant. 
El discurs del president de la comissió europea, Jean Claude Junker, del 9 de 
setembre en el qual reclamava actuar per evitar que milers de famílies 
haguessin de passar l’hivern al ras és una mostra extrema de cinisme d’una 
institució que amb les seves polítiques ha provocat que milers de famílies 
estiguin en aquesta situació. Les bosses de pobresa de les nostres ciutats 
haurien de despertar-nos la mateixa indignació i les mateixes exigències 
d’actuacions que la crisi dels refugiats. 
Així doncs, votarem a favor de la moció amb el convenciment que estem fent 
front a una injustícia, i que tan sols que puguem aportar un petit gra de sorra 
per ajudar a solucionar-la ja serà una gran victòria d’aquest ple. Però hi 
votem també amb l’esperança que aquesta crisi serveixi a molta gent per a 
despertar i per entendre que les injustícies que ens envolten són 
moltíssimes, i que només combatent-les farem d’Europa l’espai referent en 
progrés, valors i benestar que havien somiat alguns dels seus fundadors. 
S'APROVA PER UNANIMITAT. 

  
Punt 7  
MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, CDC, PSC, 
UMdC I C’S PER AFAVORIR LA MOBILITAT SOSTENIBLE I L’ÚS 
RACIONAL DEL COTXE COMPARTIT 

Posicionament d’ERC: a favor 

Explicació del posicionament: 
ERC Roses considera important que l’Ajuntament pugui oferir un servei com 
aquest per diferents motius: 



en primer lloc, perquè des de l’administració s’ha de fomentar el fet 
d’apropar-nos a un món més sostenible a través del estalvi energètic i 
desenvolupant una bona política mediambiental. 
En segon lloc, per a facilitar la mobilitat d’aquelles persones que per raons 
econòmiques s’han de desplaçar molt sovint a un determinat lloc, ja sea per 
estudis, treball, etc… donant solució al col·lectiu juvenil, que moltes vegades 
no té ingressos suficients per a pagar els seus desplaçaments o pels aturats. 
En tercer lloc, perquè considerem que no afecta a cap empresa de transport 
(taxis, autobus, etc), el seu funcionament és totalment diferent. Un cop fet el 
contacte els usuaris determinen entre ells qui posa el vehicle, com es 
reparteixen les despeses de gasolina, etc… 
I per últim, l’ajuntament actua com a pont entre els usuaris, i no té cap mena 
de responsabilitat pel que pugui succeïr. 
L’objectiu de la inserció d’una plataforma com aquesta a la web de 
l’ajuntament és bàsicament donar una eina a tots els ciutadans del nostre 
municipi que vulguin posar-se en contacte amb diferents usuaris per a poder 
compartir el vehícle. 
VOTS A FAVOR: 15 (ERC, CDC, PSC, PP, C'S, UMdC)  
ABSTENCIONS: 2 (GDP) 
VOTS EN CONTRA: 0 

  
Punt 8:  
MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, CDC I GDP 
PER RECONÈIXER EL CARÀCTER PLEBISCITARI DE LES ELECCIONS 
AL PARLAMENT I POSAR L’AJUNTAMENT DE ROSES AL SERVEI DEL 
NOU PARLAMENT 

Posicionament d’ERC: a favor 

Explicació del posicionament: 
Atès que la negativa continuada del govern espanyol ha fet impossible poder 
realitzar un referèndum sobre la independència de Catalunya, l’eina més útil 
per a conèixer de forma inequívoca la voluntat dels catalans sobre aquest fet. 
Atès que aquesta impossibilitat ha fet que l'única opció viable per tal de 
consultar a la ciutadania amb les garanties suficients perquè es generés un 
mandat democràtic sigui la convocatòria d’unes eleccions amb caràcter 
plebiscitari, en les que diverses candidatures prenguin el compromís explícit 
d’aprovar una declaració d’independència en cas que obtinguin majoria. 
Atès que en aquestes eleccions, convocades per ahir, diumenge 27 de 
setembre de 2015, les dues candidatures explícitament favorables a una 
declaració d’independència de Catalunya, Junts pel Sí (62 diputats) i CUP - 
Crida Constituent (10 diputats), han obtingut la majoria absoluta dels diputats 
del Parlament de Catalunya (amb un total de 135 diputats). 



Atès que aquests resultats atorguen al futur govern de la Generalitat i al nou 
Parlament de Catalunya la legitimitat necessària per iniciar el procés 
d’independència en les pròximes setmanes i mesos. 
Atès que els Ajuntaments, com a institució més pròxima als ciutadans i com a 
peça clau de l’administració, hauran de jugar un paper decisiu en aquest 
procés. 
Atès que l’Ajuntament de Roses forma part de l’Associació de Municipis per 
la Independència (AMI) des de desembre de 2011. 
Atès que en el moment de la constitució d’aquesta corporació municipal 11 
dels 17 regidors varen prometre el càrrec tot declarant treballar conjuntament 
amb la resta de les institucions del país per fer respectar la voluntat dels 
ciutadans de Catalunya.  
Atès els profunds valors democràtics i el respecte cap a les decisions que 
democràticament prenen els ciutadans a les urnes que caracteritza aquesta 
Vila. 
Es proposa al ple de Roses els següents acords: 
PRIMER.- Reafirmar el clar caràcter plebiscitari de les eleccions celebrades 
ahir, 27 de setembre de 2015. 
SEGON.- Reconèixer que la victòria de les candidatures explícitament 
favorables a iniciar el procés d’independència de Catalunya (Junts pel Sí i 
CUP-Crida Constituent) genera el mandat democràtic necessari per tal 
d’iniciar aquest procés 
TERCER.- Manifestar que, d’acord amb la voluntat democràtica dels 
ciutadans de Catalunya, l’Ajuntament de Roses estarà al servei de la 
Generalitat i del Parlament de Catalunya per tal de tirar endavant aquest 
procés. 
QUART.- Fer arribar aquest acord al President/a de la Generalitat que 
investeixi el nou Parlament, al futur nou President/a del Parlament de 
Catalunya, als representants parlamentaris de Junts pel Sí i CUP-Crida 
Constituent i a l’Associació de Municipis per la Independència.  
VOTS A FAVOR: 11 (ERC, CDC, GDP) 
ABSTENCIONS: 0 
VOTS EN CONTRA: 6 (PSC,PP,C's, UMdC) 

  
PRECS I PREGUNTES DEL REGIDOR JOAN PLANA: 
- A l’encreuament entre la Rambla i el Carrer Riera Ginjolers, just al costat 
d’un embornal que hi ha allà hi ha un forat força profund entre les rajoles que 
connecten els dos carrers. Aquest forat està mig tapat amb uns trossos de 
rajola encastats, però estan a punt de caure i és un forat perillós perquè és 
molt fàcil que algú s´hi enganxi el peu. 
- Hem rebut també queixes perquè algunes zones del camí de ronda estan 
escardades per la part que toca al mar i fins i tot han caigut alguns dels 
trossos del ciment que recobreix el mateix camí. Simplement volem saber si 



es va revisant l’estat de conservació del camí perquè aquests llocs per on es 
va trencant poden acabar causant problemes per passar-hi. 
- També hem rebut moltes queixes en general sobre l’estat de l’asfalt i les 
voreres de Roses. Entenem que, evidentment, és un tema molt complicat per 
la gran extensió de km de carretera asfaltada que tenim a la Vila. 
Simplement, volem traslladar-los que hem detectat moltes queixes en aquest 
sentit i fer el prec que es tingui en compte aquest tema. 
- En aquest mateix sentit, també hem rebut moltes queixes per la perillositat 
de la carretera de l’entrada i sortida de Roses que passa pel càmping Bahia. 
La gent en queixa que és estreta, mal il·lumina, no s’hi pot passar en bicicleta 
i sense vorals ni passos de zebra. És un tema que pren especial rellevància, 
ja que es tracta d’una de les principals sortides de Roses. 
- També voldríem saber quan es donarà compliment a la moció aprovada a 
l’últim ple per posar estelades a les entrades de la Vila. 

  
PRECS I PREGUNTES DEL REGIDOR ÈRIC IBÀÑEZ 
En primer lloc es fa un petit incís, per al.lusions, respecte un tema que s'ha 
tractat anteriorment per part del regidor d'urbanisme Carles Pàramo, en 
relació als parcs urbans, i a la necessitat d'obrir la ciutadella com a parc urbà, 
al que li ha respost el regidor d'ERC que la Ciutadella s'ha de considerar com 
el que és, com a un conjunt arqueològic, similar al d'Empúries o Ullastret, i no 
com un parc urbà. 
– Ens han arribat diverses preguntes i comentaris de gent de Roses i també 
de fora al voltant del tema de les platges nudistes. 
A Roses tenim Cala Murtra que està considerada, no com a platja nudista 
sinó com a lloc on aquesta pràctica està permesa. 
Alguns dels comentaris que ens han fet arribar parlen sobre el difícil accés 
d'aquesta cala i les seves reduïdes dimensions i ens demanaven si no es 
podria habilitar una altra platja o zona de platja del municipi on es pogués 
practicar el nudisme. Aquest és un tema que seria interessant d'estudiar de 
cares a la temporada estiuenca de l'any que ve i que ajudaria a 
complementar l'oferta turística de Sol i platja que, objectivament, és molt 
important pel municipi i de la que vostès sempre diuen estar tan i tan 
interessats.  
En tot cas, el que si que creiem que seria necessari i convenient és facilitar 
les coses. 
A la pàgina web de turisme de l'Ajuntament, i aquesta és una altra de les 
peticions que ens han fet arribar, hi ha un llistat amb totes les platges del 
municipi: pots clicar a cada una d'elles i apareix una breu descripció. Per 
arribar a trobar una platja nudista has d'anar clicant platja a platja. 
Pregaríem doncs que es facilités la tasca a tota aquella gent que ens visita i 
cerca aquest tipus de platja i s'estudiés una manera de fer més visible els 
llocs on es pot realitzar aquesta pràctica. 



– La següent pregunta, que és doble, no estic segur si ha d'anar dirigida al 
regidor de cultura o al d'urbanisme.  
Un veí de Roses, fent un passeig per la zona megalítica de la Casa Cremada 
va veure, val a dir que amb cert estupor, com, al voltant del menhir de la 
Casa Cremada II han aparegut tot de pedres col·locades dretes com si fossin 
petits ''menhirs''. 
Sabeu a que és degut? Es retiraran aquestes pedres? 
També en el decurs d'aquest passeig, va veure com la paret de pedra i la 
tanca que envolta el dolmen de la Creu d'en Cobertella està trencada. En 
teniu constància? 
– Fa uns dies, un conegut em va comentar que el cartell informatiu situat al 
Pont des Barral estava cobert d'esbarzers i altres plantes i que resultava 
difícil de llegir. Divendres passat vaig apropar-m'hi per fer un cop d'ull, i és 
cert que les plantes dificulten la visibilitat del plafó i poder seria interessant 
una neteja. 

  
PRECS I PREGUNTES DE LA REGIDORA VERO MEDINA 
- En el mes de març del 2010 es van instal·lar 3 contenidors destinats a la 
recollida selectiva d’oli vegetal de cuina (concretament a la Plaça Catalunya, 
Rambla Ginjolers i Plaça Rahola) sensibilitzant la ciutadania per evitar el seu 
abocament directe a la pica del domicili i contribuint a la conservació del medi 
ambient. La pregunta és: per què es van treure? Si en aquest cas la resposta 
és perquè el seu manteniment representa una despesa anual molt elevada 
ERC Roses proposa optar pels contenidors tipus quadrats, els quals serien 
col·locats de manera gratuïta i el seu servei també seria gratuït amb diferents 
llengües. 
- Els dispensadors de bosses per excrements de gossos que estaven situats 
a la zona de l’antic safareig i la zona de Telefònica que van ser retirats per 
motiu de les obres de la Riera Ginjolers on es troben actualment? i es 
tornaran a posar? ja que donen un gran servei a tots els nostres ciutadans 
que tenen gossos a casa. 
- Els veïns del c/Barraquer 65/67 i C/Arruga 64/66 es queixen per la 
localització d’uns contenidors d’ escombraries que estan situats just davant 
les entrades a les vivendes. A part de la preocupació pel aspecte sanitari 
(males olors, plagues d’escarabats), incivisme i brutícies que es troben 
pràcticament de forma diària, el tema de la seguretat ja que en cas 
d’emergència els contenidors no facilitarien l’evacuació. La pregunta és: 
quina sol·lució es pot oferir a aquests veïns ja que ells comptaven amb un 
canvi d’ubicació dels contenidors durant les obres de la Riera Ginjolers 
proposat pel actual govern. 
- Per quan està estipulat començar amb la poda d’arbres ja que els ocells 
comencen a venir representant un perill sobre tot per a la gent del nostre 
municipi que trepitgen els seus excrements i poden caure. 



- Referent a Salut Juvenil i pensant que acaba de començar el nou curs 
lectiu, teniu pensat fer algun tipus de curs per promoure els còneixements 
bàsics en hàbits saludables, sexualitat, conductes, etc…. i també com a pre-
campanya de prevenció pel Carnaval de Roses. Fer venir un Agent de Salut 
té cost bastant baix i està funcionant molt bé en municipis de la comarca. 
- Ens agradaria saber quina és la valoració que feu de la XVIII Fira del 
Mercat de Lleure i l’Oci de Roses, ja que es va veure menys participació per 
part de les associacions i entitats del nostre municipi. S’ha de remarcar que 
és un dia molt important en el qual les entitats poden informar a la gent la 
seva tasca, activitats que desenvolupen i captar a l’hora nous participants. 

  
PRECS I PREGUNTES DEL REGIDOR GERARD TEIXIDÓ 
- Ja ho vam preguntar en el passat ple i després d’aquest mes en el qual no 
s’ha fet res, tornem a preguntar quan es convocaran i es faran els primers 
passos per a constituïr els Consells d’administració de les Societats 
Municipals. 
- Hem rebut moltes queixes de famílies, sobretot de les dels nens que van a 
l’escola Els Grecs, envers la Plaça de la Victòria Catalana. En general no 
està en massa bon estat, per això demanem que es faci un repàs genera de 
jardineria, asfaltat i instal·lacions. Però concretament, creuen perillós pel 
nens, els ferros que sobresurten del passadís en forma d’arc per on hi hauria 
d’haver plantes enredaderes. També les baranes que hi ha al voltant de la 
pista rodona enfonsada, que com que són molt altes els nens hi poden 
passar per sota i caure. Les rampes que hi ha tampoc tenen baranes. Hi ha 
plantes amb punxes i podríem continuar. Simplement, seguint amb la idea 
que vaig repetint tot sovint de Ciutat Educadora, un parc infantil ha d’estar 
sempre amb les millors condicions perquè els nens puguins jugar amb 
seguretat. 
- See more at: http://locals.esquerra.cat/roses/article/27962/posicionament-
erc-roses-ple-ordinari-28092015#sthash.AHoNhLH6.dpuf


